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भर्मोन्ट राज्य 

सुपेररयर कोर्ट  फ्यामर्मली मिमभजन 

युमनर्  िकेर् नं.  

 

मिषय:  जन्म मर्मम िः   

धर्मटसन्तान ग्रहणपमिको सम्पकट  िा सञ्चारसम्बन्धी सम्झौ ा 

यो सम्झौता निम्न व्यक्तिहरूको बीचमा गरिएको हो: 

आमाबुबा:  

धममसन्ताि ग्रहण गिम चाहेका आमाबुबा:  

यो सम्झौता धममसन्ताि ग्रहण गिम चाहेका आमाबुबाले बच्चा ग्रहण गरिसकेपनि  

 (बच्चाको िाम) 

ि मानि उले्लख गरिएका आमाबुबाका बािेमा वा उिीहरूका बीचमा हुिे सञ्चाि वा सम्पकम को बािेमा हो।  

यो सम्झौता भमोन्ट कािुि, Title 33, Section 5124 बमोनिम गरिएको ि । 

हरेक आर्माबुबा र धर्मटसन्तान ग्रहण गनट चाहेका हरेक आर्माबुबाले मनम्न स टहरूलाई बुझ्नुहुन्ि र म नीहरूर्मा सहर्मम  जनाउनुहुन्ि: 

A. यो सम्झौ ा सै्वच्छिक र लागू हुनेि 

1. म सम्पकम  वा सञ्चािका लानग से्वच्छापूवमक यो सम्झौता गरििहेको िु । मलाई कसैले पनि यो सम्झौता गिम बाध्य पारििहेको िैि । 

2. म यो सम्झौता पालिा गिम चाहन्िु । 

3. यो सम्झौता प्रोबेट अदालतमा लागू हुिेि भने्न कुिा म बुझ्दिु । 

4. सम्पकम  वा सञ्चािसम्बन्धी सहमनत ििाइएको नवविण यस कागिातसँग संलग्न गरिएको ि । 

B. सम्झौ ा अिमध र यसको प्रभाि 

1. यो सम्झौता निम्न सबै कुिाहरू भएपनि मात्र लागू हुिेि: 

a. यो सम्झौतामा हस्ताक्षि गिे आमाबुबाले से्वच्छापूवमक बच्चाको अनभभावकीय अनधकािहरू त्याग गिुमहुन्ि; 

b. फ्यानमली कोटमका न्यायाधीश यो सम्झौता बच्चाको सवोत्तम नहतमा िहेको कुिासँग सहमत हुिुहुन्ि ि उहाँले अदालतको 

आदेशमार्म त यो सम्झौता अिुमोदि गिुमहुन्ि; ि 

c. बच्चालाई भमोन्टमा कािुिी रूपमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षि गिे धममसन्ताि ग्रहण गिे आमाबुबाले ग्रहण गिुमभएको ि । 

2. यो सम्झौता बच्चाको 18औ ँिन्मनदिसम्म लागू िहिेि । यनद धममसन्ताि ग्रहण खािेि भएमा यो सम्झौता लागू हुि सकै्दि (यनद बच्चा 

धममधममसन्ताि ग्रहण गिे आमाबुबाको संिक्षणमा िभएमा) । 

C. अमभभािकीय अमधकार सर्माप्त गने न्यायाधीशको आदेश अच्छन्तर्म हुनेि 

1. म यो बुझ्दिु नक यनद धममसन्ताि ग्रहण कायम सम्पन्न िभए पनि, धमम आमाबुबाले यस सम्झौताका सतमहरू पालिा गिुमभएि भिे पनि वा 

पनि धममसन्ताि ग्रहण सम्झौता खािेि भए पनि अनभभावकीय अनधकािहरू समाप्त गरिसकेपनि पूवमवत अवस्िामा र्कामउि 

सनकँदैि ि स्िायी िनहिहिेिि् । 

D. सम्झौ ार्मा पररि टन िा कायाटन्वयन 

1. यस सम्झौतालाई अदालतले अिुमोदि गरिसकेपनि पनहलेका आमाबुबा ि धमम आमाबुबाले आपसी सहमनतमा सम्पकम का सतमहरू 

परिमािमि गिम सकु्नहुन्ि ति त्यस्तो कुिै पनि संशोधि अदालतमार्म त लागू हुि सके्न िैि । पनहलेका आमाबुबाले यस सम्झौताका 

सतमहरूलाई कायामन्वयि गिाउि सकु्नहुन्ि ति अदालतलाई यस सम्झौताका सतमहरू परिमािमि गिमका लानग अिुिोध गिम सकु्नहुन्न । 

2. धमम आमाबुबाले यस सम्झौतालाई परिमािमिका लानग अिुिोध गिम सके्न वा कुिै पनि पक्षले अदालतद्वािा यस सम्झौताको 

कायामन्वयिका लानग अिुिोध गिम सके्न समयभन्दा पनहले यस सम्झौतामा हस्ताक्षि गिे पक्षहरूले मध्यस्ितामा वा उहाँहरूले आफ्िो 
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िोिाइको अन्य नववाद समाधाि प्रनियामा अनिवायम रूपमा सहभागी हुिुपिम  । यनद यी प्रयासहरू सर्ल भएिि् भिे एक पक्षले 

त्यस्तो कायमवाहीका लानग अनधकािके्षत्र भएको प्रोबेट अदालतलाई अनिवायम रूपमा सम्पकम  गिुमपिम  । (यनद प्रोबेट अदालत िहेको 

स्िाि िाहा भएि भिे भमोन्ट एडप्सि िनिस्ट्र ीले सो नवविण उपलब्ध गिाउि सक्ि ।) 

3. यनद प्रोबेट अदालतलाई सम्झौता लागू गिम वा परिवतमि गिम अिुिोध गरिएमा अदालतले बच्चाको सवोत्तम नहतलाई ध्यािमा िाखे्नि । 

E. आर्माबुबाका अमधकारहरू 

1. यनद धमम आमाबुबाले सम्झौता पालिा िगरििहेमा पनहलेका आमाबुबाले प्रोबेट अदालतलाई यस सम्झौताका सतमहरू लागू गिाउि 

अिुिोध गिम सकु्नहुन्ि । सम्झौता कायामन्वयि गिुम बच्चाको सवोत्तम नहतमा िहेको कुिा प्रमानणत गिे भाि पनहलेका आमाबुबामा 

िहिेि । 

2. यो सम्झौताले आमाबुबालाई अको सहि, िाज्य वा देशमा िाि िोके्न िैि । 

F. धर्मट आर्माबुबाका अमधकारहरू 

1. यनद धमम आमाबुबालाई यो बच्चाको सवोत्तम नहतमा ि भने्न लागेमा उहाँहरूले प्रोबेट अदालतलाई सम्झौता परिवतमि गिम वा अन्त्य गिम 

अिुिोध गिम सकु्नहुन्ि । यो बच्चाको सवोत्तम नहतमा िहेको कुिा प्रमानणत गिे भाि धमम आमाबुबामा िहिेि । 

2. यनद यस सम्झौतामा कुिै भेटघाटको योििा समावेश गरिएको ि भिे धमम आमाबुबाले बच्चा नबिामी भएको वा कुिै अन्य उनचत 

कािण भएको अवस्िामा भेटघाट िद्द गिम सकु्नहुन्ि । यनद पनहलेका आमाबुबा मनदिा वा लागू पदािमको िसामा िहेको देक्तखएमा धमम 

आमाबुबाले भेटघाट अस्वीकाि गिम सकु्नहुन्ि । पक्षहरूले धमम आमाबुबाको बच्चासँग सम्बक्तन्धत निणमय बच्चाको सवोत्तम नहतमा हुिे 

कुिा स्वीकाि गिम ि् । 

3. यो सम्झौताले धमम आमाबुबालाई अको सहि, िाज्य वा देशमा िाि िोके्न िैि । 

G. धर्मटसन्तान ग्रहणपमिको सम्पकट का स टहरू 

आर्माबुबा र धर्मटसन्तान गनट चाहेका आर्माबुबा मनम्न प्रकारका सञ्चार िा सम्पकट का लामग सहर्म  हुनुहुन्ि । कृपया सम्पकम  कनत पटक 

हुिेि (कनहले ि कहाँ; नदिको समय, समयसम्बन्धी सीमाहरू), सम्पकम  कोसँग हुिेि ि बच्चा बाहेक अरू को-को उपक्तस्ित हुिेिि् भने्न बािेमा 

स्पष्ट हुिुहोस् । 

पत्राचाि वा ईमेलमार्म त नलक्तखत सम्पकम  । (यनद पक्षहरूले एक अकामलाई पनिल्लो ठेगािा उपलब्ध िगिाएको खण्डमा सामािहरू पठाउिे 

दानयत्वबाट पक्षहरू मुि हुिेिि् ।) 

☐ लागू हँुदैि 

☐ लागू हुन्ि ि स्पष्ट रूपमा वणमि गरिएको ि: 

 

 

 

 

 

भमोन्ट एडप्सि िनिस्ट्र ीमार्म त नलक्तखत सम्पकम  । यनद यस्तो योििा गरिएको हो भिे आमाबुबा ि धमम आमाबुबाले ठेगािामा कुिै परिवतमि 

आएको खण्डमा भमोन्ट एडप्सि िेनिस्ट्र ीलाई सूनचत गिुमहुिेि । (यनद आमाबुबाले भमोन्ट एडप्सि िेनिस्ट्र ीमा पनिल्लो ठेगािा उपलब्ध 

िगिाएको खण्डमा सामािहरू पठाउिे दानयत्वबाट पक्षहरू मुि हुिेिि् ।) 

☐ लागू हँुदैि 

☐ लागू हुन्ि ि स्पष्ट रूपमा वणमि गरिएको ि: 

 

 

 

 

 

DCF पनहचाििन्य िािकािी खुलासा र्ािाम एडप्सि िनिस्ट्र ीलाई उपलब्ध गिाइिेि ।  
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र्ोि सम्पकम  (टेक्स्ट म्यासेि पठाउिे लगायत) 

☐ लागू हँुदैि 

☐ लागू हुन्ि ि स्पष्ट रूपमा वणमि गरिएको ि: 

 

 

 

 

 

व्यक्ति-उपक्तस्िनत सम्पकम  (अरू को-को उपक्तस्ित हुिेिि् वा हुि सके्निि्; को, कहाँ, कनहले, कसिी लगायत) 

☐ लागू हँुदैि 

☐ लागू हुन्ि ि स्पष्ट रूपमा वणमि गरिएको ि: 

 

 

 

 

 

 

 

अन्य सम्पकम  (सबै प्रकािका इलेक्ट्र ोनिक/मोबाइल सञ्चाि नडभाइसहरू, सामानिक सञ्जाल लगायत ति नतिीहरूमा मात्र सीनमत िहुिे) 

☐ लागू हँुदैि 

☐ लागू हुन्ि ि स्पष्ट रूपमा वणमि गरिएको ि: 

 

 

 

 

 

अन्य सम्पकम  (िमशः ) 

☐ स्पष्ट रूपमा निम्न प्रकािका सम्पकम लाई अिुमनत िैि: 

 

 

 

 

 

 

 

मैले/हामीले िािािाि ि से्वच्छापूवमक यस सम्झौतामा हस्ताक्षि गिेका िौ ँ। यो सम्झौता किकाप, िली वा धम्कीको परिणामस्वरूप िभई मेिो 

स्वतन्त्र कायमको रूपमा हस्ताक्षि गरिएको हो । म/हामी यस सम्झौतामा समावेश भएको बाहेक अन्य कुिै प्रनतनिनधत्वहरूमा भिोसा गदैिौ ँ। 
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नमनत 

 
  

  बच्चाका आमा/बुबा 

□ मैले यस बािेमा वनकलसँग िलर्ल गिे अवसि 

पाएको निएँ । 

नमनत 

 
  

  बच्चाका आमा/बुबा 

□ मैले यस बािेमा वनकलसँग िलर्ल गिे अवसि 

पाएको निएँ । 

 

नमनत 

 
  

  धममसन्ताि ग्रहण गिम चाहेका आमा/बुबा 

 
नमनत 

 
  

  धममसन्ताि ग्रहण गिम चाहेका आमा/बुबा 

   

रे्मरा अगामि हस्ताक्षर गरेर कसर्म खाएकोिः  

नमनत िोटिी पक्तिकको हस्ताक्षि म्याद समाप्त हुिे नमनत 

रे्मरा अगामि हस्ताक्षर गरेर कसर्म खाएकोिः  

नमनत िोटिी पक्तिकको हस्ताक्षि म्याद समाप्त हुिे नमनत 

म मानि उले्लख गिे अिुसािको धममसन्ताि ग्रहणपनिको सम्पकम  वा सञ्चाि व्यवस्िासँग सहमत िु । 

नमनत 

 
  

  DCF सोसल वकम िको हस्ताक्षि 

नमनत 

 
  

  अदालतद्वािा तोनकएका कािुिी अनभभावकको 

हस्ताक्षि 

नमनत 

 
  

  बच्चाका अटिीको हस्ताक्षि 

यनद बच्चा 14 वर्म वा सोभन्दा बढी उमेिको भएमा: 

 

म,______________________________________, मानि उले्लख गिे अिुसािको धममसन्ताि ग्रहणपनिको सम्पकम  वा सञ्चाि व्यवस्िासँग सहमत िु । 
(बच्चाको िाम) 

नमनत 

 

  

  बच्चाको हस्ताक्षि 
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